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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  A. Latar Belakang 

Beton pracetak sudah sering digunakan pada elemen-elemen struktur 

bangunan seperti balok, lantai, dinding penahan serta saluran irigasi. Beton 

pracetak mudah di pasang, sehingga mampu mempercepat waktu pelaksanaan 

proyek. Pada skripsi ini akan dibahas beton pracetak yang dibuat berupa pelat 

beton pracetak untuk sistem lantai satu arah. 

Dengan menggunakan beton pracetak ini maka pemakaian bekisting dan 

perancah akan berkurang drastis sehingga dapat menghemat waktu 

pelaksanaan. Salah satu produk beton pracetak untuk lantai adalah beton 

pracetak Hollow Core Slab. 

Sistem Hollow Core Slab adalah pelat yang menggunakan sistem 

pretensioning dimana kabel prategang ditarik terlebih dahulu pada suatu 

dudukan khusus yang telah disiapkan dan kemudian dilakukan pengecoran. 

Adanya lubang dibagian tengah plat secara efektif mengurangi berat sendiri 

tanpa mengurangi kapasitas lenturnya. Jadi beton pracetak ini relatif lebih 

ringan dibanding solid slab, bahkan karena menggunakan prestresing maka 

kapasitas dukungnya lebih besar untuk menciptakan satu kesatuan yang kuat. 
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Untuk dapat berperilaku sebagai diafragma struktur yang kaku maka sistem 

pelat HCS harus dapat mentransferkan beban lateral yang bekerja secara 

merata pada elemen-elemen struktur vertikal penopangnya. Selain itu sistem 

pelat HCS harus memenuhi persyaratan-persyaratan SNI 03-2874-2002. 

 

  B. Rumusan Masalah 

Menentukan ukuran pelat desain yang harus memenuhi syarat yang dapat 

menahan beban yang bekerja dan harus sesuai dengan peraturan beton 

Indonesia (SNI 03-2874-2002) dari suatu struktur pelat beton pracetak akibat 

beban mati dan beban hidup saja pada pelat.  

 

 C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendisain sistem pelat 

pracetak yang menggunakan sistem Hollow Core Slab sesuai dengan peraturan 

SNI 03-2874-2002. 

 

  D. Batasan Masalah 

 

 

Masalah pada penelitian kali ini dibatasi pada analisis terhadap kebutuhan 

gaya prategang pada balok dengan menggunakan Microsoft Excel. Beberapa 

batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan dilakukan pada beton pratarik. 

2. Beban-beban yang bekerja disesuaikan dengan peraturan pembebanan 

Indonesia dimana dalam hal ini bekerja beban mati dan beban hidup.  

3. Analisis akan menggunakan metode numerik Microsoft Excel. 
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  E. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah memberi referensi dalam menganalisis beton 

pracetak dengan menggunakan jenis Hollow Core Slab.  

 

 

   


